
Selos X Marcas: 

Identidade do território e consolidação de 
um destino sustentável



Evolution in isolation

Birds filled all major niches
No large terrestrial mammals

Ancient forests remain

2000 km from nearest major landmass

Gondwanaland origin

…65 million years isolation



Last major landmass settled by humans.

No native land mammals 
No humans until 1000 years ago



RELEVANCIA DA CONSERVAÇÃO
MetaMeta……NeozelandesesNeozelandeses veremverem a a conservaçãoconservação enquantoenquanto

um um investimentoinvestimento, , nãonão um um custocusto



• Relação empresários e UCs
• Interpretação do meio – qualidade do produto elevadissima!
• Roteiros integrados



Destino: Queenstown



Queenstown – pure inspiration

Procurado nas férias de verão
1a plataforma de ski: 1947 Coronet Peak

Crescimento do turismo NZ in‘70s
Consolidação de turismo de aventura -1970s - ’90s 

Golf, vinho, gastronomia, aventura



Queenstown hoje

Destino procurado o ano todo
Infraestrutura turística e complementar 

Portão de entrada para atrações top na NZelandia
Gestão de marca, identidade e marketing (não do 

destino)



Totally Tourism é uma associação privada 
que abrange um grupo de operadoras que 
atuam dentro e for a de UCs

• The Helicopter Line 
• Queenstown Combos
• Challenge Rafting
• Air Fiordland 
• Glacier Helicopters 

• Milford Sound Scenic Flights
• Wanaka Flightseeing 
• Harris Mountains Heliski
• Mitre Peak Cruises 



Approach to market
Os empresarios de Quuenstown trabalham muito para garantir que
o destino permaneça no mapa como um destino top para visitantes

nacionais e internacionais



Marca: 100% Pure New Zeland
Mas........... o que o pais é de fato? Qual o percentual de UC existente? Histórico do pais...... Como 
eles estão isolados, eles entendem que o diferencial é a biodiversidade, num pais que não tinha 

mamíferos!   



Litoral norte:

Qual a expectativa do nosso visitante?

Qual a identidade que queremos 
consolidar?
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Como fazer a 
conservação ser 

percebida como um 
ativo relevante?



P1. Respeitar à 
legislação 
vigente

P2. Garantir o direito 
das populações 
locais 

P3. Considerar o 
patrimônio e o 
valor das 
culturas locais

P4. Promover o 
desenvolviment
o social e 
econômico dos 
destinos 
turísticos

P5. Conservar o 
ambiente 
natural 

P6. Garantir a 
qualidade de 
produtos e 
serviços

P7. Efetuar o 
planejamento e 
gestão 
responsável 
(FONTE: CBTS, 2003)

TURISMO SUSTENTÁVEL
Princípios



Combinação efetiva entre oportunidade 
econômica, benefícios sociais e 
conservação da natureza e das 

culturas dos destinos.

TURISMO SUSTENTÁVEL
Desafios



ECOTURISMO
• Viajantes mais conscientes: 

– Mais de dois terços dos turistas americanos e 
australianos e, aproximadamente, 90% dos 
britânicos consideram responsabilidade dos hotéis 
a proteção do meio ambiente e o suporte às 
comunidades locais. Na mesma pesquisa, 70% dos 
turistas declararam que pagariam até US$ 150 a 
mais por uma estada de duas semanas em um hotel 
com responsabilidade ambiental (TIES, 2006).



Qual tipo de turismo 
queremos estimular? Temos um grande 

ativo: as UCs! 

Incorporação dos 
parques na 
estratégia de 
construção da 
identidade (e 
dinamização do 
território)
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Plano de Manejo do destino:
Estamos indo para a direção correta?



• As UCs são um fator de 
competitividade do 
litoral norte

• Gestão de marca e 
destinos (ex.: Espanha, 
NZ)

•Em comunicação, mais 
é menos!

• Qualidade da 
experiência da visitação

•Priorizar para o futuro

Estimular uma demanda por turismo sustentável 
através de marketing inovador



Neste sentido, o fator de competitividade do litoral norte são as UCs. É 
pela existência do parque estadual da serra do mar, que ornamenta a 

praia, são pelas ilhas, e de certa forma as apas marinhas vem para 
integrar e compatibilizar a harmonia e respeito pelo uso do território 




